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3ο Διεθνές Εικαστικό Φεστιβάλ Εγκαταστάσεων 2018 
Λάρνακα/ Παράλληλη Δράση Μπιενάλλε Λάρνακας 

 
‘’Δοχείο & Περιεχόμενο’’ 
 
‘’Το ποτήρι θεωρεί ότι είναι δοχείο για το νερό αλλά ξεχνά πως την ίδια στιγμή 
είναι κι εκείνο το ίδιο περιεχόμενο ενός μεγαλύτερου δοχείου που ονομάζεται 
δωμάτιο. Το νερό νομίζει πως είναι απλά το περιεχόμενο του ποτηριού αγνοώντας 
πως σε μια μικρότερη κλίμακα, είναι κι αυτό ένα δοχείο για όλα εκείνα τα στοιχεία 
και τα συστατικά που περιλαμβάνει η χημική του σύσταση. Με άλλα λόγια, όσο ο 
χώρος μεγαλώνει δημιουργεί καινούργια μεγαλύτερα δοχεία, κι όσο βυθιζόμαστε 
στο μικρόκοσμο του χώρου τόσο ανακαλύπτουμε περισσότερα περιεχόμενα. Σαν 
εκείνες τις Ρωσικές κούκλες τις μπαμπούσκες όπου η καθεμιά τους είναι 
περιεχόμενο για τη μεγαλύτερη και δοχείο για τη μικρότερη’’ Βασίλης 
Βασιλειάδης, Επιμελητής Μπιενάλλε Λάρνακας.  
 
Το 3ο Διεθνές Εικαστικό Φεστιβάλ Εγκαταστάσεων ΕΦΕ που διοργανώνεται από 
το E.KA.TE, μοιράζεται το ίδιο θέμα με την Μπιενάλλε Λάρνακας "Δοχείο & 
Περιεχόμενο " και αποτελεί παράλληλη δράση.  
 
Η εικαστική εγκατάσταση είναι ένα καλλιτεχνικό είδος  που συχνά δημιουργείται 
ειδικά για το χώρο που θα παρουσιαστεί, μετασχηματίζοντας έτσι την πρόσληψή 
του. Το  έργο τέχνης, σε αυτή την περίπτωση η εικαστική εγκατάσταση,  θα γίνει 
το μέσο  με το οποίο ο καλλιτέχνης θα επιχειρήσει να αναπτύξει το πιο πάνω  
διάλογο καθώς και να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του χώρου προτείνοντας 
έτσι μια εναλλακτική λύση μέσα από την εικαστική αντίληψη. 
 
Το 3ο Εικαστικό Φεστιβάλ Εγκαταστάσεων ΕΦΕ επιδιώκει όχι μονό  να  
δημιουργήσει ένα διάλογο μεταξύ κοινού και έργου τέχνης αλλά δίνει επίσης τη 
δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα την εγκατάσταση χώρου ως 
εικαστικό μέσο. Μέσα από το Εικαστικό Φεστιβάλ Εγκαταστάσεων οι γνώριμοι 
χώροι επαναπροσδιορίζονται και η εμπειρία του θεατή εμπλουτίζεται μέσω των 
εικαστικών προτάσεων. 

 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Site-specific_art&usg=ALkJrhie-8T_Cv-ZJtRwaRhBKhn6mP9-VQ


 
 
 
 
Το κάλεσμα αφορά  καλλιτέχνες κατόχους κάρτας της ΙΑΑ (Διεθνής οργανισμός 
Τέχνης).  
 
Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 20/09/2018 στο 
ekatek@cytanet.com.cy 
 
Το 3ο Εικαστικό Φεστιβάλ Εγκαταστάσεων ΕΦΕ θα επιμεληθεί o  Λούκαs Ιωάννου 
και η Χριστίνα Μιχαηλίδη και θα διαρκέσει από τις 2 μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2018. 
Εάν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί συνάντηση στο χώρο πριν 
αποστείλει την πρόταση του παρακαλώ να επικοινωνήσει με τους επιμελητές. 
 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 99817481 ή στο 
97793188 ή στο ekatek@cytanet.com.cy 
 

 
  

 
 

 
*Ακολουθέι έντυπο αίτησης  
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